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Ændringsforslag  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til afgørelse 1 

Punkt 1 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

1. meddeler den administrerende direktør 

for fællesforetagendet IMI2 decharge for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013 / udsætter 

sin afgørelse om decharge til den 

administrerende direktør for 

fællesforetagendet IMI2 for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013; 

1. udsætter sin afgørelse om decharge til 

den administrerende direktør for 

fællesforetagendet IMI2 for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Forslag til afgørelse 1 

Punkt 1 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

1. meddeler den administrerende direktør 

for fællesforetagendet IMI2 decharge for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013 / udsætter 

sin afgørelse om decharge til den 

administrerende direktør for 

fællesforetagendet IMI2 for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013; 

1. udsætter sin afgørelse om decharge til 

den administrerende direktør for 

fællesforetagendet IMI2 for 

gennemførelsen af fællesforetagendets 

budget for regnskabsåret 2013; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 
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Forslag til afgørelse 2 

Punkt 1 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

1. godkender afslutningen af 

regnskaberne for Fællesforetagendet 

IMI2 med henblik på gennemførelsen af 

det fælles teknologiinitiativ om innovative 

lægemidler for regnskabsåret 2013 / 
udsætter afslutningen af regnskaberne for 

Fællesforetagendet IMI2 for regnskabsåret 

2013; 

1. udsætter afslutningen af regnskaberne 

for Fællesforetagendet IMI2 for 

regnskabsåret 2013; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Forslag til afgørelse 2 

Punkt 1 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

1. godkender afslutningen af 

regnskaberne for Fællesforetagendet 

IMI2 med henblik på gennemførelsen af 

det fælles teknologiinitiativ om innovative 

lægemidler for regnskabsåret 2013 / 

udsætter afslutningen af regnskaberne for 

Fællesforetagendet IMI2 for regnskabsåret 

2013; 

1. udsætter afslutningen af regnskaberne 

for Fællesforetagendet IMI2 for 

regnskabsåret 2013; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt C 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at det maksimale bidrag 

for den tiårige periode fra EU til 

fællesforetagendet er 1 000 000 000 EUR, 

som skal afholdes over bevillingen til det 

syvende forskningsrammeprogram, og de 

stiftende medlemmer skal dække de 

løbende omkostninger ligeligt, hver med et 

beløb, som ikke overstiger 4 % af EU's 

samlede bidrag. 

C. der henviser til, at det maksimale bidrag 

for den tiårige periode fra EU til 

fællesforetagendet er 1 000 000 000 EUR, 

som skal afholdes over bevillingen til det 

syvende forskningsrammeprogram, og til, 

at de stiftende medlemmer skal dække de 

løbende omkostninger ligeligt, hver med et 

beløb, som ikke overstiger 4 % af EU's 

samlede bidrag, samt omkostningerne til 

forskningsaktiviteterne med bidrag i 

naturalier, der som minimum svarer til 

EU's finansielle bidrag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. opfordrer fællesforetagendet til at 

udarbejde en opfølgningsrapport om 

fællesforetagendets forbehold i de sidste 3 

år; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. anmoder om, at der udarbejdes en 

handlingsplan, der skal indeholde klare 

mål om at afhjælpe de mangler og fejl, 
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som Revisionsretten har identificeret, og 

som rettidigt skal forelægges 

dechargemyndigheden samt efterfølges af 

en foreløbig evalueringsrapport om 

gennemførelsen af ovennævnte 

handlingsplan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Ingeborg Gräßle 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. opfordrer fællesforetagendet til at 

forelægge dechargemyndigheden 

detaljerede oplysninger om EFPIA-

selskabernes bidrag i naturalier, navnlig 

typen af naturaliebidrag og deres 

respektive værdi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. opfordrer fællesforetagendet til at 

aflægge rapport til dechargemyndigheden 

om bidrag fra alle andre medlemmer end 

Kommissionen, herunder om anvendelsen 

af metoden til vurdering af bidrag i 

naturalier, sammen med en vurdering fra 

Kommissionen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. noterer sig den fælles erklæring fra 

Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen og den efterfølgende 

politiske aftale om, at Europa-

Parlamentet skal meddele 

fællesforetagendet særskilt decharge efter 

henstilling fra Rådet i medfør 

finansforordningens artikel 209; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. opfordrer Revisionsretten til at 

fremlægge en fuldstændig og passende 

finansiel vurdering af fællesforetagendets 

rettigheder og forpligtelser for perioden 

frem til det tidspunkt, hvor 

fællesforetagendet IMI2 indledte sin 

virksomhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer fællesforetagendet til at 

forelægge dechargemyndigheden en 

rapport om de socioøkonomiske fordele 

ved de allerede afsluttede projekter; 

opfordrer til, at denne rapport forelægges 

dechargemyndigheden sammen med en 

vurdering fra Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. minder om, at dechargemyndigheden 

tidligere har anmodet Revisionsretten om 

at udarbejde en særberetning om 

fællesforetagendernes kapacitet sammen 

med deres private partnere for at sikre 

merværdi og en effektiv gennemførelse af 

Unionens programmer for forskning, 

teknologisk udvikling og demonstration; 

Or. en 

 


